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Referat af ordinær generalforsamling 2021 

Gundsømagle Landsbyråd            
 

 

Mandag, den 11.oktober 2021 kl. 19.00 afholdtes i Gundsømagle Forsamlingshus på adressen 
Hovedgaden 12, Gundsømagle, 4000 Roskilde ordinær generalforsamling i Gundsømagle 
Landsbyråd. 
 

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 
1. Valg af referent og dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Regnskabsaflæggelse for 2020 og gennemgang af budget for 2021  
5. Behandling af indkomne forslag. 

a. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens § 1 således at stk. 3 slettes. 
b. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens § 2 stk. 2 fra: ”Gennem initiativer og tiltag 

skal Gundsømagle Landsbyråd til enhver tid sikre fastholdelse og udvidelse af sin 
medlemskreds, der skal bestå af borgere med bopæl i Gundsømagle Sogn eller som 
tidligere har boet i Gundsømagle Sogn, som naturligt har en interesse i 
Gundsømagles udvikling og trivsel” til ”Gennem initiativer og tiltag skal Gundsømagle 
Landsbyråd til enhver tid sikre fastholdelse og udvidelse af sin medlemskreds, der 
skal bestå af borgere med interesse for Gundsømagle og egnen omkring 
Gundsømagle” 

6. Fastsættelse af kontingent. 

• Bestyrelsen foreslår at kontingentet nedsættes til:  
o Personligt medlemskab 120 kr. årligt. 
o Husstandsmedlemskab 200 årligt (fra 18 år og opefter). 
o Alle får medlemskort. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

• På ordinært valg er: Palle Gram Jørgensen, Steen Andersen, Lene Barfod, John 
Kruse og Marianne Kjærulf 

8. Valg af 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

• På valg er: Begge bestyrelsessuppleanter er ledige, Per Jakobsen (revisor) og Else 
Manley (revisorsuppleant).  

9. Eventuelt. 
   

 

Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt: 
Medlemmer: 31 af foreningens 445 medlemmer. 

 
Valg af referent og dirigent  
Formand Palle Gram Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter følgende 
medlemmer af bestyrelsen gav en kort præsentation af sig selv: Lene Barfod, Karin Linde Petersen, 
Palle Gram Jørgen, Erik Wendel Nielsen og Anne-Louise Bjerregaard. 
 
Formanden foreslog herefter Erik Wendel Nielsen som dirigent og Anne-Louise som referent og at 
generalforsamlingen dispenserede fra vedtægternes § 4 stk. 4 om at dirigenten ikke må være medlem 
af bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet ifølge § 4 stk. 2a. 
som følge af corona-pandemien, hvilket generalforsamlingen accepterede og med Landsbyrådets 
indkaldelse af 20. september 2021 kunne dirigenten således erklære generalforsamlingen for lovlig og 
beslutningsdygtig. 
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2. Valg af stemmetællere 
William Larsen og Allan Rosenberg Engelbrecht blev valgt. 
 
Dirigenten gav herefter ordet videre til formanden for bestyrelsen. 
 

3. Bestyrelsens beretning 
På vegne af bestyrelsen aflagde formand Palle Gram Jørgensen bestyrelsens årsberetning, som 
vedlægges dette referat i sin fulde ordlyd:  
 
Overskifterne i beretningen var følgende:  

• Aflysninger 

• Affaldsindsamlingen september 2020 

• Byforskønnelsesprojekt 

• Con Amore Kulturprisen 

• Årets Borger 

• Fiskevogn til byen 

• Kagevogn 

• Nærboks 

• Gundsømagle Landsbyråds Nyt 

• Flagalléen 

• Helhedsplan for Gundsømagle 

• Dialog med Vejdirektoratet 

• Dialog med Blaffernationen 

• Sømmes Vænge 

• Gulddyssejazzen 

• Naturgruppen 

• Lys i byens træ 

• ”Bevaringsgruppen” 

• Dragedag 

• Byen svaner 

• Skilt til Åsbjerget 

• Og følgende NEJ’er: 
o Eget postnummer til Gundsømagle 
o Frisbeebane i Gulddysseskoven 
o Byskilt på Østrupvejen 
o TV-skærm ved Bycentret 
o Smørblomstens legetøjsbrandbil 

• Afslutning, tak og lidt om fremtiden 
 
 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen stor ros for dens arbejde i det forløbne år og fremhævede 
specielt flagalléen og samarbejdet med initiativtagerne til loppemarkedet som foregik over hele byen.  
 
Generalforsamlingen havde herefter nogle spørgsmål vedrørende byfest og bankospil som nu 
varetages af Gundsømagle Kulturforening og som fremadrettet vil stå for disse arrangementer.  
 
Efter endnu nogle afklarende spørgsmål, som blev besvaret til generalforsamlingens tilfredshed, blev 
bestyrelsens beretning taget til efterretning af generalforsamlingen. 
 
 

4. Regnskabsaflæggelse for 2020 og gennemgang af budget for 2021. 
Kasserer Erik Wendel Nielsen gennemgik hovedposterne i den fremsendte årsrapport for 2020 og 
budget for 2021. Årsrapporten for 2019 udviste et årets resultat på kr. 46.263. 
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Budgettet for 2021 udviste et årets resultat på minus kr. 30.500, hvilket hovedsageligt skyldes at 
tilskuddet fra Roskilde Kommune er indeholdt i regnskabet for 2020, mens udgiften først kommer i 
2021 og 2022. 
 
Til sidst oplystes at egenkapitalen udgjorde pr. 31.12.20 udgjorde kr. 56.906. 
 
Efter nogle afklarende spørgsmål som blev besvaret til generalforsamlingens tilfredshed gik 
generalforsamlingen til afstemning og godkendte årsrapporten for 2020 og budgettet for 2021.   

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
a. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens § 1 således at stk. 3 slettes. 

 
Dirigenten motiverede forslaget og efter en kort drøftelse vedtog generalforsamlingen 
enstemmigt forslaget. 
 

b. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens § 2 stk. 2 fra: ”Gennem initiativer og tiltag 
skal Gundsømagle Landsbyråd til enhver tid sikre fastholdelse og udvidelse af sin 
medlemskreds, der skal bestå af borgere med bopæl i Gundsømagle Sogn eller som 
tidligere har boet i Gundsømagle Sogn, som naturligt har en interesse i Gundsømagles 
udvikling og trivsel” til ”Gennem initiativer og tiltag skal Gundsømagle Landsbyråd til 
enhver tid sikre fastholdelse og udvidelse af sin medlemskreds, der skal bestå af 
borgere med interesse for Gundsømagle og egnen omkring Gundsømagle” 
 
Formanden og dirigenten motiverede forslaget og efter en kort drøftelse vedtog 
generalforsamlingen forslaget enstemmigt. 

 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 
• Bestyrelsen foreslår, at kontingentet nedsættes til: 

o Personligt medlemskab 120 kr. årligt 
o Husstandsmedlemskab 200 kr. årligt (fra 18 år og opefter) 
o Alle får medlemskort 

 
Formanden motiverede forslaget, herunder at en nedsættelse af kontingentet ville kunne tiltrække 
flere medlemmer og at kontingentet efterfølgende ville være på niveau med andre landsbyråd. 
 
Generalforsamlingen havde herefter en kort drøftelse af forslaget, herunder fremførte Knud Sloth et 
forslag om, at første års medlemskab kunne være kontingentfri for nye medlemmer, hvorefter 
generalforsamlingen enstemmigt vedtog bestyrelsens forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Palle Gram Jørgensen, Steen Andersen, Lene Barfod og Marianne Kjærulf var alle på valg og villige 
til genvalg, hvorimod John Kruse ikke ønskede genvalg. 
 
Da foreningens vedtægter åbner mulighed for mellem 7-15 medlemmer af bestyrelsen foreslog 
generalforsamlingen herefter Sofie Carmel, Allan Engelbrecht og Andreas Olsen Reinemo som nye 
bestyrelsesmedlemmer, hvorefter de nye bestyrelsesmedlemmer kort præsenterede sig.  
 
Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var yderligere kandidater til bestyrelsen, hvilket ikke var tilfældet, 
hvorefter Palle, Steen, Lene, Marianne, Sofie, Allan og Andreas blev genvalgt/valgt med akklamation.    
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8. Valg af 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Begge bestyrelsessuppleanter er ledige og generalforsamlingen foreslog Solvejg Sehested som 1. 
bestyrelsessuppleant og Knud Sloth som 2. bestyrelsessuppleant.  
 
Per Jakobsen var indstillet på at modtage genvalg som revisor og generalforsamlingen foreslog Knud 
Sloth som revisorsuppleant. 
 
Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var yderligere kandidater til som bestyrelsessuppleanter, revisor 
og revisorsuppleant, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter Solvejg, Knud og Per genvalgt/valgt med 
akklamation.  
 
Bestyrelsen vil efterfølgende - på bestyrelsesmødet den 14. oktober 2021 - konstituere sig og 
bestyrelsen for Gundsømagle Landsbyråd ser herefter ud som følger: 
 
Palle Gram Jørgensen    På valg 2023 
Steen Andersen     På valg 2023 
Lene Barfod     På valg 2023 
Marianne Kjærulf    På valg 2023 
Allan Holmbach Engelbrecht   På valg 2023 
Sofie Carmel     På valg 2023 
Karin Linde Petersen    På valg 2022 
Erik Wendel Nielsen    På valg 2022 
Anne-Louise Bjerregaard   På valg 2022 
Birthe Black     På valg 2022 
Andreas Olsen Reinemo   På valg 2022 
    
Som 1. bestyrelsessuppleant: Solvejg Sehested 
Som 2. bestyrelsessuppleant: Knud Sloth 
 
Som revisor: Per Jakobsen 
Som revisorsuppleant: Knud Sloth 

 

9. Eventuelt 
Der var ingen som ønskede ordet under eventuelt. 
 
 
 
Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 20.30.  
 

 
 
Efterfølgende bad Palle Gram Jørgensen deltagerne i generalforsamlingen til skriftligt at tage stilling til 
følgende to spørgsmål: 
 
 

• ”Hvad er dit største ønske omkring Gundsømagle” og 

• ”Hvad vil du gerne have at Landsbyrådet skal arbejde med til gavn for byen” 
 
 
Referatet er underskrevet af 
 

• Dirigent Erik Wendel Nielsen 

• Bestyrelsesformand Palle Gram Jørgensen 
 

 
____________________  ____________________________ 
Erik Wendel Nielsen                           Palle Gram Jørgensen 


